
Belügyminisztérium 
pályázatot hirdet a 

Belügyminisztérium  
Önkormányzati Koordinációs Iroda 

 

víziközmű szolgáltatási szakértői 

munkaköre betöltésére. 

A jogviszony időtartama: 

Határozott idejű, 2015. április 15-ig tartó jogviszony.  

 

Foglalkoztatás jellege: 

Részmunkaidő, heti 20 órás munkavégzés. 

A munkavégzés helye: 

1051 Budapest, József Attila utca 2-4., illetve távmunka végzés. 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 

Az eseti szakértő az Önkormányzati Koordinációs Iroda keretein belül a számára kijelölt 

területen részt vesz a nemzetközi kötelezettségvállalások teljesítéséhez kapcsolódó 

önkormányzati fejlesztések figyelemmel kisérésében. Szakértői feladatok lát el speciálisan a 

víziközmű szolgáltatási területen. Tevékenysége során figyelemmel kíséri a folyamatban lévő 

helyi önkormányzati fejlesztéseket. Igény esetén konzultál, javaslatokat, ajánlásokat fogalmaz 

meg az önkormányzatoknak, ezzel segíti a munkájukat. Aktívan részt vesz az Önkormányzati 

Koordinációs Iroda szakmai tevékenységében. 

Jogállás, illetmény és juttatások: 

Munkaviszonyban történő foglalkoztatás, időarányos cafeteria juttatás. 

 

Pályázati feltételek: 

 Magyar állampolgárság, 

 Cselekvőképesség, 

 Büntetlen előélet, 

 Felsőfokú a területen releváns mérnöki végzettség,  

 Minimum 5 éves gyakorlat az Ivóvíz Minőségjavító Projekt megvalósítása során 

szerzett tapasztalat. 

 

 



A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

 

 Ivóvíz, szennyvíz projektek megvalósításában szerzett tapasztalat,  

 Közmű üzemeltetés kérdéseihez kapcsolódó tapasztalat, 

 Az ivóvízellátás, csatornázás, szennyvízelvezetés és – tisztítás területén tervezési, 

kivitelezési, engedélyezési témákban szerzett tapasztalat. 

 A terület támogatási rendszerének ismerete. 

 

Elvárt kompetenciák: 

 Nagyfokú önállóság és terhelhetőség, 

 Rugalmasság, 

 Mobilitás, 

 Jó problémamegoldó képesség, 

 Gyorsaság, 

 Felelősségtudat,  

 Alaposság. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 Részletes fényképes szakmai önéletrajz, 

 Motivációs levél, 

 Végzettséget igazoló okirat(ok) másolata, 

 Az elvárt gyakorlatra vonatkozó referencialista a referenciaszemély neve és 

elérhetősége megadásával,  

 Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban szereplő adatokat az eljárásban 

résztvevők megismerhetik. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. május 26. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt az Önkormányzati Koordinációs Iroda 

nyújt a 06-1-441-15-39-es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

Elektronikus úton Számadó Róza főosztályvezető részére az oki@bm.gov.hu e-mail címen 

keresztül. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. május 30. 

mailto:oki@bm.gov.hu

